بنده طرفدار این هستم که جوانها در جریاا
مسائل سیاسی کشور قرار بگیرند و بتوانناد
تحلیل کنند .البته سیاسیکاری ،سیاستبازی
و آلت دست این حزب و آ حازب داد را
بنده برای جوا نمیپساناد ا ایانهاا بارای
#جوا هیچ درف و افتخاری ایجاد نمیکند.

حوّل حالنا
شنبه ، 12/15/15 ،ساعت 1۱تا1۱

رهبر معظم انقالب

اتاق نمونه
به منظور معرفی و تقدیر از اتاا
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تو با مایی یا با مردم؟!

های نمونه خاواباگااهای در ایاام
برگزاری هفاتاه خاواباگااه هاای

دانشجویی ،فرم خود ارزیاابای در
پورتال معاونت دانشجویی به آدرس
 hsu.ac.ir/mdقرار داده شاده

که الزم است یک نفر از دانشجویان
هر اتا به عنوان نماینده  ،اقدام به
تکمیل فرم مزبور نماید  .بادیاهای

است پس از امتیازبندی و بر اساس
رای کمیته ناظرین  ،از بهترین اتا
 ،تقدیر شایسته به عمل خواهد آمد.

دانشجویان می توانند تا 12/15/51
به آدرس فو مراجعه و نسبت باه
تکمیل فرم مزبور اقدام ناماایاناد.

مسئولین مچکریم
مسئولین گرانقدر اقاایاان دکاتار
کروجی ،دکتر زعفرانیه ،دکتر تدین
فر و دکتر صادقی بدینوسایالاه از
زحمات و مساعدت های شما جهت
رفع مشکالت باوجاود آماده ی
آموزشی برای جمعی از دانشجویان
دانشکده فنی و مهندسای کاماال
قاادرداناای و تشااکاار را داریاام.
امید است تا بتوانیم با حمایت شما
در جهت ارتقا سطح علمی دانشگاه
تالش نماییم .ومن اهلل توفیق.
جمعی از دانشجویان عمران دانشگاه

اندر نعت رییس االطباء ،کمال العقالء ،از خوبای با ادبا ،فخر پزشکان ،نابغهی زمان ،شیخناا
حسن قاضی زاده هاشمی ،وزیر بهداشت مدضله آورده اند؛ چون دولت تدبیر به روی کار بیاماد
پس شیخ(پرزیدنت التدبیر) کلید معروف(مفقود علیه) در جیا کارد و وزرا را اناتاخاا
بنمود! آنگاه شاهکلید وزارت بهداشت را به دست استادنا حسن قاضی زادهی هاشمی بداد و او را
برای گرفتن رای اعتماد روانه مجلس کردندی .پس حسن در مجلس شاهکلید از جی خاار
کردی و از طرح صد روزهی تحول سالمت رونمایی کرد ! و نمایندگان با شاعاار ((حسان آقاا
پولداره ،وزارت و دوستداره)) او را رییس االطباء نامیدند .آنگاه که حسن بر مسند وزارت بنشست
نظام سالمت را نا به کار(!) بدید و چونان همکاران جراح پالستیک خود دَک و پوز سالمات را
سرویس بکردی .اوالً طرح تحول سالمت را کلید زده و به نام عدالت پزشاکای جایا هاای
پزشکانش را پر از مایه و تیله بنمود و اینگونه شد که پزشکان جملگی حسن گاویاان جااماه
دریدندی! ثانیا از آنجا که بیماران را مرفه بدید تعرفه ها را چند برابر بکرد و باز به جی پزشکان
مایه بریخت پس بیماران از ترس هزینه ،بیمارستان را ترک کردند تا روز به روز از تعداد بیماران
کم بشود و اینگونه بحران کمبودِ تخت بیمارستانی مدیریت شود و این کرد تا آن شاود کاه
پزشکان را نیز جملگی چونان خود صاح قِران یابد و اما بعد اوضاع بیمه ها را بیخیال شدندی
تا هر چه خواهند کنند و شد این که دفترچه بیمه همه جا جوا میداد به استثنای پزشاکاان
عمومی و متخصص و درمانگاه و بیمارستان و اورژانس و مط و داروخانه و الابااقای امااکان
بهداشت؛ حسن آن کرد با دفترچه بیمه که ظریف الممالک کرد با پاسپورت ایران! او دارو را هم
سر سامان بداد خوشبختانه این وزارت خانه در دورانی که همه چیز از جمله نفات و ریاال و
پاسپورت ووو ...در وزارت خانههای دیگر ارزان میشد و بیارزش ،مدبرانه عمل کرد و شاخاص
دارو را باال برد تا طال شود آن که آرزویش استامینوفن باشد! آن جا که رهبرمان از لزوم تفکیک
کار ها از وزارت بهداشت گفتندی و تنها وظیفهی وزارت را وظیفهی نظارتیِ بر کار ها نامیدند،
حسن بالعکس عمل بنمود و تمام اقتصاد کشور را به وزارت وارد کرد تا واجبات کفایی چاون
اختالس را از دوش دیگران بردارد .سرورنا حسن (مستدام خرابکاریه) باز از پای ننشست و چون
بدید فرمانداری مطالبهی مردم را میکند او را پدرانه و با مهربانی نصیحتش کرد و فارماودی
بیشعور این چکاریه میکنی عجقم! خو است بدانی ای جوجو ،تو نمایندهی دولتی و مردم را به
تو سَنَنه اینقدر که دوسِت دارم حتی نمیذارم یه روز اینجا بمونی! اصال تلفنت رو بده میاخاوام
بهت زنگ بزنم عذرخواهی کنم (شما بی ادبی میبیند ای دلواپسان ،مگر بیشعور فحش اسات
اصال! )
اما انسان ممکن الخطاست که الحق سخت بود که عیبی از دکتر و وزارتش بیابی جز آن کاه
گاهی(  1بار اندر سال که خدا از او بگذرد) دارایی های هزار میلیاردی را بیخیال شادی و باا

دوربین و صدا و سیما به فالن دهکده رفتی تا کودکی فقیر را عمل کند و خدا بخشنده است
مهربان!

سر کالس درس نشستاه باودیام و از
همین اولین روز هفته و اولین کالسماان
کمر همت را بر پیچاندن کاالس هاای
هفته ی بعد به مناسبت رفتن به پیشاواز
نااااوروز بسااااتااااه بااااودیاااام.
فضا برای گفتن این موضوع و ناخاوردن
غیبت برای کالس های هفته ی باعاد
مهیا شد اما استاد گران قدر و عزیازماان
آ پاکی را بر دستانمان ریخت و بهااناه
های ما برای خانه تکانی؛طوالنای باودن
مسیر راه و  ...کارساز نبود و..
باورم نمی شود یک سال را پشات سار
گذاشتم همین پارسال باود کاه وقات
تحویل سال عهد ها بستم ان هام چاه
عهد هایی خدایا امسال کامار هامات
میبندم که تمامی درس هایام را پااس
کنم و تعادل بین مسائل زندگی ام ایجاد
کنم و بعالوه مسئله ی دیگری که خیلی
مهم است از خدا هم که پنهان نیست از
شما چه پنهان؛ خدایا امسال یک باناوی
تمام عیار و با کماالت و نجی و خالصاه
همه چی تمام نصیبم کن تا باه جاای
درگیر شدن با فکر های هیچ و پوچ و ...
از انجایی که بدون کار خاباری ازایان
موجود تمام عیار نیست ،یک کار خو و
نیمه وقت و پشت میز نشین با حقاوقای
که کفاف یک خانواده ی ده نفره را بدهد
نصیبم کن!  ۰۱۳روز گذشت اماا خا
چگونه ؟!!! شاید باورش برایتان ساخات
باشد ولی خداروشکر توانستم تاماامای
بیست واحدی که داشتم را پاس کنم باه
جز یازده واحد آن را ! از هر چه بگذریام
سخن از بانوی تمام عایاار زنادگای ام
خاوش تار اسات کاه اکانااون کااه
 ۱۱552۱۳۳۳ثانیه از عمرم میگذرد من
هنوز هم در تنهایی و بدون همسر به سر
میبرم و هم چنان حسرت قدم زدن باا
هم در یک هوای دو نفره را با خاود باه
سال بعد به دوش میکشم حاال بماند کاه
دردانشگاه مذکور! ،به جای ایاناکاه باه
آسان شدن این امرمقادس باپاردازناد،
میروند سراغ آسی های طاال واناواع
آن...
زیاااد نااگااویاام کااه خسااتااه ام
کار هم برای من واژه ای بس غاریا و
تندرو است که هرچقدر من سرعاتام را
برای رسیدن به آن بیشتر میکنام او از
من دور تر می شود ...

دعوای سیاسی!
بخشی از مصاحبه دو کلمه حرف حسا با دکتر حجازی
صدای شما دانشجوهای حکیم در ” صدای دانشجو“
 +شنیده ایم آقای دکتر حجازی قرار است از دانشگاه اخراج شود ،آیا این طور

اگر تمایل ندارید که شماره تان درج گردد ،در آخر پیام ذکر کنید.

است ؟!

سالم نشریه تقریبا شده انتقاد ازدولت اگه میشه مطالبتونو متنوع تر

_ آقای حجازی ببینید ،مسئله ای که دنبالش هستید این است؛ تیترش را هم می
توانید این طور در نظر بگیرید ((ایجاد مشکل در وضعیت استخدامی آقای دکتر x
توسط ریاست دانشگاه( )).یا برای توضیح بیشتر ) ((کارشکنی آقای رئیس
منجر به این شده است که مشکالتی در رابطه با وضعیت استخدامی آقای x
بوجود آید)).

کنید

 +بگذارید از اول بررسی کنیم  ،گفته می شود شما از
 59/7/7ارتباط مالی تان با دانشگاه قطع شده ،و نیز دچار
رکود علمی شده اید  ،واقعیت امر از چه قرار است ؟!

دوکلمه حرف حسا

ازاین که متنوع تر کنیم ،وارده..ولی تشریف

بیارید دفتر انجمن تا بیشتر صحبت کنیم

()۳1۰0...41۱

ببینید واقعا گاهی اوقات به نت خوابگاه نیاز داریم .نباید اینقدر قطع
ووصل بشه
دوکلمه حرف حسا

بجایش جهت درس خواندن به کتابخانه بروید

خواهشا فکری به حال سیستم روشنایی کتابخانه مرکزی

_ واقعیت امر این است که از تاریخ  1/1/12به دستور
ریاست دانشگاه هیچ پرداختِ حقوقی محقق نشده ،و در رابطه
با رکود علمی ،نه چنین چیزی صورت نگرفته است؛ پرونده

بکنید؛خصوصا اون پروژیکتورهای سمت برادران

های ترفیع من را در نتیجه ی همین کارشکنی ها نگه داشته بودند و امتیازات من را نمی دادند.

جالبه..بعضی اتوبوس های دانشگاه پولیه ولی اون روزی که من پول

به زعم بنده ،درگیری ما با رئیس دانشگاه یک درگیری سیاسی است؛ درگیری سر مسائل اداری نیست  ،این ها

()۳111...2۱1

ندادم ،راننده هیچی هم نگفت؛ راننده ای که حتی میرفت سمت
خانمها وکسایی که کارت نداشتن ازشون2۳۳تومنی میگرفت!! ..ازاون

بهانه است!
 +سوال دیگری که مطرح می شود ،شما تا االن استاد رسمی دانشگاه نبوده اید ،چطور مدتی به عنوان مدیر گروه
علوم سیاسی بوده اید؛ آیا این کارشکنی نیست؟
_ ظاهرا شما واقف نیستید؛ برخی استخدامی ها پیمانی و برخی رسمی اند ،رسمی ها نیز به دو صورت آزمایشی و قطعی
هستد .و همه ی استخدامی ها با هر وضعیتی که باشند می توانند مدیر گروه نیز بشوند.
اما مسئله این جاست زمانی که بنده تقاضای تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی قطعی دادم ،در زمان ارسال پرونده ام به
تهران ،دوباره به دستور رئیس نزدیک به  ۰سال آن را متوقف کردند؛ علی رقم همه ی تذکراتی که وزارت علوم به آن ها دادند.

()۳112...255

روزتوفکرم

باور کنید اون دانشجوهایی که رتبه های عالی ارشد رو کس کردند،
توهمین کتابخونه بودن؛ دیگه نباید یکروز چاه دستشویی باالبیاد،
یکروزمیزهاش کم بشه و...

()۳1۳۰...14۰

دوهفتست داریم میریم سرپرستی میگیم اقا بیاین این پرده های اتا

 +این که گفته می شود از تاریخ  59 /7 / 7حضور شما در دانشگاه وجاهت قانونی ندارد  ،صحیح است ؟!

رو درست کنین...خیلی داغونن....همشون افتادن...بیاین سم بزنین

_ خیلی از شنیده های شما صحیح نیست ،آیا می شود کسی حضورش قانونی نباشد ولی مدیر گروه باشد؟

هزارپا همش میکشیم تو اتا ...و هر کدومشون یه چیزی میگن...و هیچ

 +به نظر شما این درگیری ها و کشمکش ها در گروه علوم سیاسی تا کجا ادامه دارد؟

خبری هم نیست...خیلی بی انصافین

()۳110...۱25

_ آدم ها ممکن است اشتباهاتی هم بکنند ولی راه جبرانش هم هست.

چرا شویدپلوی سلف انقدرررر داغون شده ؟؟؟این پیاز داغای مسخره

 +آیا توضیحی برای دعواهای سیاسی که گفتید دارید؟

چیه توش؟؟ از پنج نفرمون که خوردیم چهارنفرمون دل درده...خدایی

()۳151...5۱۱

_ نه،به نظرم توضیحش لزومی ندارد!

چی بگم؟؟؟

با تشکر

باسالم و عرض اد و خسته نباشید.بخشید درمورد این نمایشگاه یاس
کبود مطلبی بود که باید میگفتم.شاید برداشت من از این اسم اشتباه

 04نفر– 1نفر !
سرجایم میخکو شده بودم استاد از سر حرفش کوتاه نمیآید
_ از بین شما چهل نفر یک نفر هم دانشگاه تهران قبول شه برای دانشگاه ما کافیه
از عصبانیت ابروهایم بهم گره خورده بود
_استاد! پس حق بقیه چی میشه یعنی بقیه حق پیشرفت ندارن؟
_وقتی خودشون نمی خونن ماهم نمرهی خودشونو میدیم
استاد همچنان ادامه میداد و یاد دوره ی دبستان ودبیرستانم افتادم ،چقدر زود گذشت؛ حرفهای استاد تکرار زخم های کودکی
ونوجوانیم بود .دوستانی که در دوره دبستان از تحصیل باز ماندن وسپس عدهی زیادی با گذشتن ازاین فیلتر در دورهی دبیرستان
کم شد و همیشه معلمها واستادها انگشتشان به سمت ما بود؛ یگ نفرهم قبول شود بس است تمام .از همان اول که من وارد این
نظام اموزشی شدم این جمله در فکرم هک شد
همیشه استادهایی بودن که بی خیال وظیفه شان بودند و کم نیستن چنین آدمهایی
_هر کس یاد گرفت که گرفت نگرفت دیگر تکرار نمی کنم
حقا که عکس ان هم هست اما چرا چرا همیشه آدم پایین شهری باید با این قشر اساتید برخورد کند یادم هست دوستم می گفت
_در دبیرستان نمونه دولتی ما همه باید نمره ای باال بگیرن ،اساتید تمام تالششان را برای نمره گرفتن دانش اموزان انجام میدهند
وما قربانیان سیستم چهل نفر یک نفر
چقدر زخم های دوران تحصیل عجی است؛ ردش تا سالها بر روی قلبت میماند و هر روز با این ترس که تو هم جزوی از
قربانیان آینده خواهی بود چشم می گشایی.

باشه ولی اگه یه درصد این اسم به حضرت زهرا برگرده خاک برسر
هرچی شیعس و مسیولین این نمایشگاه.یکی دوروز بعدازشهادت من
خودم فکرکردم تو دانشگاه عروسیه.پرس و جو کردم دیدم صدامربوط

میشه به این نمایشگاه.متاسفم برای دانشجوها به خدا تو سال44حرمت
حسینیشو شکستن اما حاال...زهرا چقدر غریبه به قران.
»نشریه دو کلمه حرف حساب«
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